
Dia da semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanchinho da 

manhã

Chá 

Bolacha 

Fruta

Suco

Pão 

Patê com cenoura

Iogurte

Cereais 

Fruta

Chá 

Torradas com 

azeite de oliva e 

orégano

Suco

Bolo de Maçã e 

Banana

Almoço  

Tiras de carne 

acebolado com 

brócolis e cenoura

Arroz com quinoa

Feijão 

Salada

Tiras de frango 

com legumes

Arroz

Lentilha

Salada com 

chuchu

Fígado 

Omelete colorido 

com legumes

Arroz

Feijão

Salada

Carne refogada 

com  tomate

Arroz com quinoa 

Feijão

Salada com grão de 

bico

Kibe

Arroz integral

Feijão

Salada de repolho 

com cenoura

 

Abacaxi*

Pão semi Integral 

com  doce de 

Banana 

Chá

Iogurte com geleia 

de frutas 

vermelhas ou 

amarelas frescas

Cereal

Gelatina de laranja 

e abacaxi natural

Pão de cenoura 

Suco

Melão ou Mamão*

Mini pizza de milho 

Suco

Salada de frutas* 

Bolo Mix

Suco

Sopinha
Sopa de Carne 

com Legumes
Canja especial Sopa de legumes Creme de Abóbora

Sopa de Legumes e 

Macarrão

Vila Sofia Educação Infantil                                                                                                                                              

Av. Nossa Senhora da Luz, 673 - Curitiba - PR - 41 3024-0304

Cardápio sujeito a alterações conforme disponibilidade de alimentos. Em caso de alteração, o alimento será substituído por outro do mesmo grupo 

alimentar e valor nutricional similar.

Vila Sofia Educação Infantil                                                                             

CARDÁPIO PRIMAVERA-VERÃO                                                                                                                   

2ª e 4ª Semanas

Nutricionista - Andréa Barduco - CRN3568 - andreabarduco@gmail.com

As geleias são feitas na escola com frutas frescas respeitando a sazonalidade nos sabores: Maracujá com gengibre, Banana com canela e cravo, 

Morango com Chia, Abacaxi com hortelã, Mix de frutas vermelhas, Mix de frutas amarelas, Uva, Laranja, Kiwi.

Os Sucos são feitos na hora de servir com frutas variadas e algumas combinações e conforme a sazonalidade: Suco de Laranja - Laranja com 

Cenoura, limão ou mamão; Suco de Abacaxi – Abacaxi com limão, hortelã ou gengibre; Suco Maracujá – Maracujá com beterraba ou abacaxi; Suco 

Mix – Banana, laranja, maçã; Suco de Limão – Limão com couve ou beterraba; Suco de manga; Suco de uva

Chás: Camomila; Erva Doce; Hortelã; Maçã; Abacaxi; Mix de Frutas; Variadas combinações (canela, gengibre, cravo)

Saladas são feitas várias combinações incluindo sempre folhas e legumes de cores bem variadas para garantir o máximo de nutrientes no dia a dia, 

também respeitando a sazonalidade: Folhas verdes claras e escuras – alface, rúcula, escarola, acelga, folhas de beterraba, cheiro verde, couve, 

espinafre, agrião; Beterraba; Cenoura; Nabo; Rabanete; Repolho – roxo e verde; Pepino; Abobrinha; Tomate; Brócolis; Couve-flor; Pimentão 

(vermelho e amarelo); Ervilha.

* As frutas da tarde serão servidas antes do lanche e de acordo com os dias que ficam maduras.


